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                      BILAGA I 

SAMMANFATTNING 

 

 

Under tidsperioden 1980 - 2003 bedöms antalet individer som drabbas av ländryggssmärta 

ligga ungefär på en jämn nivå. Det finns ett flertal orsaker till smärtor i ryggen. 

Muskelspänningar och sträckningar hör till de mer snabbt övergående smärttillstånden 

medan spinalstenos, frakturer och metastaser i ryggkotpelaren ger längre eller livslånga 

smärttillstånd. Utöver dessa orsaker finns de ryggproblem som närmare 85 procent av 

befolkningen upplever någon gång under sitt liv, lumbago - lumbago ischias.  Smärta hos 

människan är något som funnits i alla tider men förmågan att uttrycka smärta har varit 

olika genom tiden. För individer med ryggsmärta kan aktivitet genom rörelse vara ett sätt 

att hantera smärtsituationen medan det för andra individer med samma smärtintensitet 

innebär sängläge utan möjlighet att rörelseträna. Det finns olika strategier för behandling 

av smärtor i ländryggen. De två huvudgrupperna är operativ respektive konservativ 

behandling. Individuell farmakologisk smärtbehandling i förhållande till smärta, som också 

kan vara av neurogen karaktär, samt förmåga till aktivitet är nödvändiga komponenter för 

att nå bra resultat i rehabiliteringen. Sjuksköterskan behöver känna sig kunnig och bekväm 

inom det gällande området 

 

Syftet var att beskriva hur individer som behandlas konservativt för smärta i ländryggen 

bedömer sin förmåga till aktivitet i det dagliga livet efter utskrivning från vårdavdelning. 

 

Hur bedömer män och kvinnors sin aktivitet i dagligt liv?  

Hur ser bedömningen av aktivitet i dagligt liv ut i förhållande till hur lång tid det var sedan 

individernas vårdtillfälle (vdt)?  

Hur bedömer män och kvinnor sin aktivitet i dagligt liv i förhållande till upplevd smärta? 

 

Studien är en pilotstudie där kvantitativ data insamlas med hjälp av enkät. Metoden valdes 

för att få svar på individernas bedömning av sin ADL funktion efter vårdtiden. 

  

Av 53 utskickade enkäter svarade 37 personer, bortfallet motsvarar 16 personer. 

Åldersspannet på respondenterna var 27 - 84 år. Sjutton personer av 37 hade haft en 

smärtduration mer än två år före vårdtillfället. Totalt för män och kvinnor var det 12 som 

inte behövde medicinera alls för sin ryggsmärta. Fler kvinnor än män upplevde en högre 

funktionsnedsättning. Kvinnor skattade högre funktionsnedsättning än männen i 7/10 

områden. De områdena kvinnorna hade högre representation i jämförelse med männen var 

personlig vård, lyfta, stå, sova, sexliv, socialt liv och resa. Kvinnor upplevde sig mest 

begränsade i områdena som rörde: att lyfta, sexliv och socialt liv. Männen upplevde sin 

största begränsning i områdena smärtintensitet, lyfta, sitta och socialt liv. 

 

Individer med ländryggsmärta som behandlas konservativt har efter utskrivning i många 

fall stora problem med aktiviteter till dagligt liv. Indikation finns också att kvinnor 

behandlas mer frekvent med läkemedel och upplever en högre funktionsnedsättning än 

männen. 

 

Nyckelord: Konservativt, ländryggssmärta, sjuksköterska, utbildning, aktivitet i dagligt liv 
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INLEDNING 

Ortopediska vårdavdelningar på akutsjukhus tar emot individer som behöver sjukhusvård 

för svår smärta i ländryggen. Individer vars utredning inte resulterar i operativa åtgärder 

behandlas konservativt. Konservativ behandling vid akut ryggsmärta innebär att individen 

får hjälp med behandling och utredning av  smärtan samt fysisk träning för att klara 

aktiviteter. I regel innebär den konservativa behandlingen en adekvat farmakologisk 

behandling utifrån utvärdering av  smärtintensitet och individernas beskrivning av 

smärtlindrande effekt samt förmågan till aktivitet. Självskattning av smärtan gör 

individerna utifrån en tiogradig skala där noll är ingen smärta och tio är värsta tänkbara 

smärta. I den konservativa behandlingen ingår det också i regel att sjukgymnasten planerar 

ett individuellt träningsprogram och instruerar individen utifrån bedömning av förmåga till 

aktivitet. Sjuksköterskan eller sjukgymnasten kan också pröva alternativa metoder för 

smärtbehandling så somTranskutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) och olika 

avlastande vilolägen. Inför utskrivning från vårdavdelningen prövar sjukgymnasten ut 

vilka eventuella gånghjälpmedel personen har behov av samt utvärderar om TENS haft 

positiv effekt. Vid utskrivning från vårdavdelning förses individen med 

informationsbroschyrer gällande smärtbehandling, eventuell diagnos och aktivitetsråd av 

patientansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan informerar också om att ta kontakt med 

vårdcentral om problem med smärta och om eventuell neurologisk påverkan kvarstår samt 

att söka akut om symtom tillkommer eller förvärras. 

I dag tar sjuksköterskan på ortopedmottagning och vårdavdelning vid ett av Stockholms 

akutsjukhus emot telefonsamtal från individer som skrivits ut till hemmet. Frågor som 

ställs handlar om problem som uppkommit när de kommit hem. Det kan röra sig om hur 

individen ska klara sitt dagliga liv med träning och arbete samt hantera situationen om 

smärtbehandlingen inte är tillfredsställande. Det är viktigt för individerna att få rätt 

information så att förväntning på tillfrisknande är relevant utifrån de rekommendationer 

som Socialstyrelsen har rörande återgång till arbete. Enligt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer är det önskevärt att personer med diagnosen lumbago -ischias och lättare arbete 

sjukskrivs tre veckor och de som har ett tyngre arbete bör sjukskrivas sex veckor. För att 

personerna ska kunna rehabilitera sig i enlighet med dessa rekommendationer behöver 

sjuksköterskan öka kunskapen om vilka områden som är mest problematiska för 

personerna, (Socialstyrelsen, 2007). 

 

BAKGRUND 
Under tidsperioden 1980 - 2003 bedöms antalet individer som drabbas av ländryggssmärta 

ligga ungefär på en jämn nivå. I jämförelsen mellan kvinnor och män ses en ökning bland 

kvinnorna samtidigt som tendensen finns till en viss minskning i den manliga gruppen. 

Tydligast ses den tendensen ibland de män som bedömer sig ha svåra besvär, enligt 

Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2005a). Det finns ett flertal orsaker till smärtor i 

ryggen. Muskelspänningar och sträckningar hör till de mer snabbt övergående 

smärttillstånden medan spinalstenos, frakturer och metastaser i ryggkotpelaren ger längre 

eller livslånga smärttillstånd.  Utöver dessa orsaker finns de ryggproblem som närmare 85 

procent av befolkningen upplever någon gång under sitt liv, lumbago - lumbago ischias.  

Närmare 85-90 procent av de som får ryggproblem blir återställda inom sex veckor. Fem 

till femton procent av de som får ryggproblem utvecklar kronisk ländryggsmärta (Bonetti 

et al., 2010). Mindre än två procent av Sveriges befolkning opereras för diskproblem i 

ländryggen vilket annars är den vanligaste åtgärden om röntgenfynd och symtom stämmer 

överens med varandra (Strömqvist, Hedlund, Jönsson & Tullberg, 2007).  Enligt Van Hoff 

et al. (2010)  utgör kronisk ryggsmärta ett stort hälso- och ekonomiskt samhällsproblem då 
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ryggsmärtan leder till nedsatt funktionsförmåga för individen. Van Hoff et al. (2010) har i 

sin studie om individers förbättring av sin dagliga funktion och förmåga till egenvård efter 

genomgången beteendeterapi, jämfört sina resultat med tidigare gjorda studier på individer 

som opererats. Enkätinstrumenten som använts i studien var Roland and Morris Disability 

Questionnaire (RMDQ), Oswestry Disability Questionnaire som mäter funktionsförmågan 

i dagligt liv (ODI), själveffekt formuläret Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ) och 

formuläret som mäter livskvalitet, Short Form 36 Physical Components Score (SF-36).  

Resultatet av deras jämförelse visar att i områdena aktivitet i dagligt liv och fysisk funktion 

har individerna som fått beteendeterapi förbättrat sig i större utsträckning än de opererade 

medan det i området nedsatt förmåga är ett mer lika förbättringsresultat för individerna.  

 

Lumbago - lumbago ischias 

Med ischias menas nervsmärta som strålar ut i antingen det ena benet eller bägge benen, i 

samband med utstrålning förekommer upplevelser av stelhet och domningar. Nervsmärtan 

följer det utbredningsområde som innerveras och kallas också för rhizopathi och brukar 

vanligast förekomma i de fall nerven mellan ländryggskota fem (L5) och svanskota ett (S1) 

kommit i kläm (Elkan & Willers, 2011). 

 

Kännetecknet för lumbago är svår smärta i ländryggen som ibland kan stråla ut mot 

ljumskar, höfter eller glutealregionen. Ibland uppstår symtomen snabbt medan det i andra 

fall kommer mer smygande. Smärtan i ländryggen brukar i det akuta stadiet öka vid alla 

typer av fysiska rörelser. Om ländryggssmärtan övergår till ett mer långvarigt 

smärttillstånd ökar smärtan och symtomen framförallt i samband med rörelser och 

ansträngningar som involverar ländryggen, enligt Elkan och Willers (2011). 

Smärta 

Smärta hos människan är något som funnits i alla tider men förmågan att uttrycka smärta 

har varit olika genom tiden. Smärtan beskrivs i flertalet böcker som lidande, plåga eller 

pina och den kan vara av olika karaktärer som kroppsligt, andligt, psykiskt eller fysiskt, 

(Brattberg, 1995). Brattberg citerar i sin bok den internationella 

smärtforskningsorganisationen (IASP= International Association for the Study of Pain) 

definition av smärta: ”Smärta är en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till 

följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven av sådan skada. Smärta är alltid 

subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada” Brattberg (1995, s.18). 

I Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2005a) för sjukdomar i rörelseorganen tas smärta 

och folkhälsosjukdomen ryggvärk upp, där beskrivs att smärtan i ländryggen har olika 

karaktärer. Ibland är karaktären snabb och ilande men hastigt övergående. Den beskrivs 

också mer som av molande karaktär och då också under längre duration. Hjärnan tar emot 

signaler från nerverna som går via ryggmärgen, signalerna för med sig smärt- och 

värkförnimmelser från skadan. Individens tolkning och upplevelsen av smärtan är 

individuell och beror på eventuell skadetyp och storlek av denna. Bidragande är också 

individens tidigare erfarenheter av smärta och hur två personer upplever samma typ av 

skada kan troligen skilja sig helt. Olikheter i smärtupplevelsen grundar sig också på olika 

tolerans av smärtan. I rapporten beskrivs att individens kropp kan öka smärtförnimmelsen i 

den nerv som påverkas och att det beror på psykologiska faktorer. Vidare beskrivs också 

att en god sömn, vila och aktivitet kan sätta igång processer som minskar smärtintensiteten 

hos individen.  

 

Mannheimer (2009) grupperar smärta i fyra områden. Nociceptiv smärta där smärta 

aktiveras av nociceptorer -smärtreceptorer, neurogen eller neuropatisk smärta, smärta av 
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okänt ursprung och psykogen smärta. Mannheimer (2009) förtydligar att psykogen smärta 

är väldigt sällan förekommande men att psykologiska omständigheter påverkar 

smärtupplevelsen oavsett ursprungsorsak till smärtan. 

 

Gemensamt för personer med ryggproblem är smärta, smärtan kan lokaliseras till olika 

ställen och på olika sätt. Smärtan kan stråla ned i benen eller så kan den vara lokalt 

lokaliserad till ländryggen ( Elkan & Willers, 2011).  

Smärtskattning  

För att bedömningen av personernas smärta skall ske så objektivt som möjligt använder sig 

sjuksköterskan idag av Visuell Analog Skala (VAS), som är en självskattningskala där 

individen själv bedömer sin smärta, (Jacobsson & Gustafsson, 2006). En annan modell av 

smärtskala som används för att uppskatta smärta och hur det påverkar i daligt liv är 

duration, intensitet och beteendeskala (DIBS). Individen uppskattar aktuell smärta och 

jämför med tidigare smärtupplevelse och resultatet visar hur smärtan påverkar det dagliga 

livet enligt Brattberg (1995).  

Endimensionella skalor      

VAS skalan (Fig.1) förekommer vanligast och är en endimensionell skala som används vid 

mätning av akut och postoperativ smärta. Två andra endimensionella skalor som också 

används är numerisk skala (VNR) och verbal skala (VRS), (Vårdhandboken, 2011). Med 

den visuella smärtskalan skattar personerna sin smärta själv. Självskattningen görs genom 

att ställa in vertikallinjen på horisontallinjen som är graderad utifrån beskrivning; ingen 

smärta i ena änden samt värsta tänkbara smärtan i den andra änden (Vårdhandboken, 

2011).  

Fig. 1 

 

Godkännande inhämtat till bildanvändning av författarna Anna-Lena Brantberg och Renée Allvin (Vårdhandboken, 2011). 

Vid användning av VNR graderar patienten smärtan på en numerisk skala där 0 = ingen 

smärta och 10= värsta tänkbara smärta. Individer som använder verbal beskrivande skala 

graderar smärtan på en skala från 0= ingen smärta till 5 = värsta tänkbara smärta. Vid 

neurologisk påverkan används ofta också en så kallad smärtteckning där individen själv 

ritar in sina symtom på påverkan, begrepp som används i beskrivningen för patienten är 

karaktärer som t.ex. brinnande, molande, huggande, ilande (Vårdhandboken, 2011).  

Dijkers (2010) har gjort en jämförelse mellan tre olika smärtskattningsskalor, den verbala 

(VRS) och den numeriska skalan (NRS) och den visuella skalan (VAS). Syftet var att 
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genom en prospektiv studie jämföra instrumenten på individer med ryggmärgsskador och 

om deras bedömning av smärta var lika oavsett skala. Bakgrunden till studien var att det 

fanns stora differenser i hur resultaten blir beroende på val av instrument. Jämförelser 

gjordes både på grupp- och individnivå. Slutsatsen var att personalen bör besluta åtgärder 

med försiktighet utifrån individens skattade smärta då det framkom i studien att 

individerna hade svårt att använda sig av instrumenten VRS och NRS på ett korrekt sätt 

och att det var svårt att göra jämförelser mellan de olika skalorna trots att de är validerade. 

Enligt Dijkers (2010) bör kliniker förhålla sig restriktiva till användning av 

smärtskattnings- skalorna VRS och NRS för individer med ryggmärgsskador. 

ADL - Aktivitet i dagligt liv 

Enligt Brorson (1980) är Aktivitet i Dagligt Liv (ADL) det sammanfattade måttet för 

individens förmåga att klara det dagliga livets aktiviteter och kan delas upp i primär och 

sekundära aktiviteter. Med primär aktivitet menas hygien, på- och avklädning, toalettbesök 

och födointag. De sekundära aktiviteterna är städning, klädvård, matlagning och 

hushållsinköp. Hulter Åsberg (1990) beskriver att ADL-förmågan bedöms och undersöks 

med en kombination av tre steg: självskattning, observation och test som utförs med en 

bedömare. En bedömare är oftast en arbetsterapeut som observerar individens beteende 

från första stunden i mötet tills att de skiljs åt, ADL-trappan är en metod för att bedöma 

ADL-förmåga för att kunna skilja på försämringar och förbättringar, bedömningen kan 

utföras i hemmiljö eller på den vårdinrättning individen befinner sig (Hulter Åsberg, 1990). 

Möjligheten att kunna utföra aktiviteter i dagligt liv överensstämmer inte alltid med den 

bedömning av smärtintensitet som individen upplever. För individer med ryggsmärta kan 

aktivitet genom rörelse vara ett sätt att hantera smärtsituationen medan det för andra 

individer med samma smärtintensitet innebär sängläge utan möjlighet att rörelseträna 

(Gullacksen, 1999) 

Behandlingsstrategier 

Det finns olika strategier för behandling av smärtor i ländryggen. De två huvudgrupperna 

är operativ respektive konservativ behandling. Förstahandsvalet för behandling av smärtor 

i ländryggen är den konservativa behandlingsmetoden (Elkan & Willers, 2011). 

Sjukgymnastik rekommenderas för att träna upp stabiliteten i ländryggen. Transcutan 

Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) och farmakologisk smärtbehandling används som 

komplement i behandlingen. Enligt Elkan och Willers (2011) kan behandling med 

operation övervägas i de fall där en förbättring inte sker efter 2-3 månader av konservativ 

behandling och där smärtan både stämmer överens med utbredningsområdet för nervroten 

samt bedömning av fynd efter magnetröntgen. I rapporten från Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000) gjordes 

en granskning av vetenskapliga artiklar gällande behandlingsmetodernas effekter för 

patienter med konservativ behandling (SBU, 2000). Behandlingarna som granskats i 

rapporten och bedömts ge bäst effekt på patienter i det akuta skedet grupperas som: 

– olika kombinationer av läkemedel 

– information om att normal fysisk aktivitet skall återupptas snarast 

– samtalsterapi om t.ex. smärtupplevelsen                                 

(SBU, 2000). 

Individuell farmakologisk smärtbehandling i förhållande till smärta, som också kan vara av 

neurogen karaktär, samt förmåga till aktivitet är nödvändiga komponenter för att nå bra 

resultat i rehabiliteringen (Läkemedelsverket, 2007).  
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Träning och konservativ behandling 

Enligt Lagerström, Hagberg och Kolare (1994) var rehabilitering vid ryggsmärta mycket 

viktigt. För att komma igång med en bra rehabilitering rekommenderades fler olika 

åtgärder, t.ex. fysisk aktivitet men även stöd och råd angående ny arbetsteknik. 

Cermak, Maderbacher och Friedrich (1996) beskriver i sin studie att den grupp som utfört 

övningar genom instruktioner från tre olika broschyrer hade svårt att utföra övningarna på 

ett korrekt sätt i jämförelse med den grupp som hade blivit handledd av instruktör.  

Även Damush et al. (2003) fann att patienter som erbjöds uppföljning med 

egenvårdsprogram som inkluderade fysisk träning och information samt coachning av 

behandlande vårdpersonal, nådde förbättring av den fysiska och mentala hälsan. 

Greathouse (2005) menade att en multimodal behandlingsmodell som innefattar 

individuellt anpassad hemträning och behandling med inflammationshämmande läkemedel 

ger ökad möjlighet till ett långsiktigt positivt resultat vid akut ländryggsmärta. 

 

Tavafian Sadat, Jamshidi, Mohammad och Montazeri (2007) studie syftade till att 

undersöka om effekten av träningsprogram i en ryggskola jämfört med traditionell 

behandling med smärtlindring kunde leda till en högre livskvalitet inom områdena fysisk 

funktion och roll, smärta, allmän och mental hälsa, känslomässig roll, vitalitet och förmåga 

till social funktion. För den grupp (grupp1) som fått ta del av ryggskolans program och 

medicinering visade resultatet på signifikant förbättring inom de olika områdena. Speciellt 

livskvaliteparametern var förbättrad jämfört med kontrollgruppen (grupp 2). 

Kontrollgruppen (grupp 2) visade också en förbättrad livskvalitet utan hjälp av 

ryggskoleprogrammet men med adekvat farmakologisk behandling (Tavafian Sadat et al. 

2007). Sahin, Albayrak, Durmus och Ugurlu (2011) beskriver att ett individuellt 

träningsprogram vid en ryggskola och fysiska behandlingsmetoder hade positiva effekter 

på smärta och funktionellt status hos patienter med kronisk ländryggssmärta.  

 

Enligt (Cermark et al. 1996; Damush et al. 2003; Sahin et al. 2011) visade det sig att 

uppföljning med träning och stöd både fysiskt och psykiskt gav en ökad livskvalitet och 

minskade smärtupplevelsen samt den fysiska funktionsnedsättningen hos patienter med 

smärta i ryggen. Greathouse (2005) menar att en multimodal behandlingsmodell som 

innefattar individuellt anpassad hemträning och behandling med inflammationshämmande 

läkemedel ger ökad möjlighet till ett långsiktigt positivt resultat vid akut ländryggsmärta. 

 

Bemötande och information 

I rapporten från SBU (2000) framkommer det att patienter vid akuta smärtbesvär i 

ländryggen kan uppleva oro och nedstämdhet. Den psykiska sinnesstämningen kan 

påverkas positivt genom uppmärksamt och empatiskt bemötande av läkare. Det kan liknas 

vid placeboeffekten, ett gott bemötande och genom att tydligt ge förutsättningar för 

förväntningar på effekt av behandlingsmetod så minskar möjligheten till egna negativa 

föreställningar. Bra information om behandling eller ett bra omhändertagande kan ge sådan 

effekt att den minskar patients oro. Det visade sig att om patienten förväntade sig att 

behandlingen skulle ge positiv effekt kunde det också öka möjligheten för ett sådant 

resultat (enligt SBU, 2000) I en undersökning av Perrot, Allaert, Concas och Laroche 

(2008) rörande förväntad tillfrisknande efter akut ländryggsmärta visade resultatet att 70 

procent av 1982 individer i studien förväntade sig full återhämtning efter tio dagar. 89 

procent av individerna förväntade sig vara fullt tillfrisknade efter en månad. Perrot et al. 

(2008) menar att avgörande faktorer som påverkade personernas bedömning om när de 

skulle vara återställda var rädsla, smärta, tro och förväntan.     
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Personcentrerad omvårdnad - sjuksköterskans kompetensområde 

Begreppet personcentrerad omvårdnad bygger på att se personen som finns bakom namn, 

personnummer och diagnoser. Genom att se och bekräfta individen utifrån dennes situation 

och den enskilde personens perspektiv synliggörs personen och individen sätts i centrum 

enligt Edvardsson (2010). Det hör till sjuksköterskans omvårdnadsansvar att fungera som 

språkrör till personer som de vårdar vilket innebär att de uppgifter om personens upplevda 

smärta som sjuksköterskan förmedlar ska ske på ett objektivt sätt, enligt Östlund (2010).   

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskan kunna informera patienter 

och anhöriga på ett förståeligt sätt, ta tillvara på det friska hos patienten samt kunna möta 

patienten i dennes sjukdomsupplevelse. I alla delarna ska sjuksköterskans arbete 

genomsyras av helhetssyn och etiskt ställningstagande (Socialstyrelsen, 2005b) 

 

Socialstyrelsen (2005b) beskriver i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskan tre 

huvudområden:  

- Omvårdnadens teori och praktik 

- Forskning, utveckling och utbildning  

- Ledarskap 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor bygger på fyra ansvarsområden: 

”Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa, att lindra lidande”  

Socialstyrelsen (2005b, s 17). 

Koden bygger på att sjuksköterskan skall handla i samklang ut med sociala värderingarna 

och behov. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) skall vården bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet så 

att alla individer skall få bästa möjliga vård. 

 

Patientundervisning  

Begrepp kan i sig ha olika innebörd och därför kan man inte beskriva begreppet 

patientundervisning utan att placera det i rätt situation. Lejsgaard Christensen och Huus 

Jensen (2004) beskriver att med patientundervisning menas att det är en didaktisk aktivitet 

mot patienten och undervisning är den samvaro och dialog som uppstår mellan patient och 

undervisande sjuksköterska. 

 

Enligt Greathouse (2005) är patientundervisning en viktig komponent vid konservativ 

behandling av ländryggsmärta. Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004) beskriver 

att sjukvårdspersonalen har en viktig funktion när det gäller patientundervisning och 

information. Sjuksköterskan måste vara kunnig och känna sig bekväm inom det gällande 

området. Innan patienten skrivs ut från en vårdavdelning är det viktigt att det finns tid för 

information från läkare, sjuksköterska och sjukgymnast så att patienten får information om 

hur han/hon kan klara sig i det dagliga livet och det måste finnas tid för patienten att ställa 

frågor. Patienten ska också få informationen skriftligen med sig hem och telefonnummer så 

att patienten vet var han/hon ska vända sig om behov finns. Om detta genomförs innan 

hemgången kan patienten uppleva trygghet (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004). 
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Problemformulering  

I SBU - rapporten (2000) framkommer att personer med smärta i ländryggen 

rekommenderas att återgå till sina aktiviteter i dagligt liv efter smärtdebut så snart som det 

är möjligt. För att klara av det rekommenderar SBU -rapporten kombinerad aktiv träning 

med adekvat smärtbehandling. Den rekommendationen motsvarar den behandling och 

information som individer med smärta i ländryggen får idag efter utskrivning. Även då 

information om aktivitetsträning och smärtbehandling ges i samband med utskrivning från 

vårdenheten återkommer individerna ofta med frågor om förväntad förmåga av aktivitet 

efter utskrivning till sjuksköterskan. Uppfattningen hos sjuksköterskan är att denne skulle 

kunna stödja och hjälpa individer med smärta i ländryggen ur ett personcentrerat 

perspektiv genom att ta reda på hur de bedömer sin förmåga att klara aktivitet i dagligt liv 

efter utskrivning. Med ökad kunskap kan sjuksköterskan få förståelse för deras situation 

för att sedan kunna ge mer riktad information om förväntad aktivitet i dagligt liv.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur individer som behandlas konservativt för smärta i ländryggen 

bedömer sin förmåga till aktivitet i det dagliga livet efter utskrivning från vårdavdelning. 

 

Hur bedömer män och kvinnors sin aktivitet i dagligt liv?  

Hur ser bedömningen av aktivitet i dagligt liv ut i förhållande till hur lång tid det var sedan 

individernas vårdtillfälle (vdt)?  

Hur bedömer män och kvinnor sin aktivitet i dagligt liv i förhållande till upplevd smärta? 

 

METOD 

Studien var en pilotstudie där kvantitativ data insamlades med hjälp av enkät. Pilotstudie 

genomfördes i liten skala och kan användas i de fall undersökningsgruppen motsvarar den 

egentliga målgruppen för att identifiera betydelser och egenskaper i olika processer. 

Kvantitativ ansats innebär att man använder data från mätningar, analyser samt 

bearbetningar som gjorts statistiskt (Patel & Davidson, 2011). 

  

Metoden valdes för att få svar på individernas bedömning av sin ADL funktion efter 

vårdtiden. 

 

Urval 

Män och kvinnor > 18 år som vårdats med farmakologisk smärtbehandling och träning på 

en ortopedisk vårdavdelning under perioden 2011-08-25 - 2012-02-25 på en storstads 

sjukhus i Stockholm. 

 

Bekvämlighetsurvalet av deltagande i studien gjordes utifrån att individerna hade haft ett 

vårdtillfälle under den förbestämda undersökningsperioden samt att de uppfyller de 

inklusionskriterier som förelåg.  
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Inklusionskriterier 

Individerna som inkluderades skulle ha haft ryggsmärta med någon av följande 

identifierade diagnoser samt inget tidigare registrerat vårdtillfälle.  

M511 Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner 

M511K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen 

M544 Lumbago med ischias 

M545 Lumbago    

Under vårdtillfället behandlades individerna med läkemedel och träning. 

 

Exklusionskriterier 

Operation i ryggen, kotkompressioner, spondylolisthes, tumörsjukdom, högenergi trauma, 

infektioner, flera vårdtillfällen, reservnummer och/eller skyddad identitet. 

 

Enkät 

För att få svar på syftet och frågeställningarna användes enkätmetodik.  När en enkät 

används ställs det krav på utformningen så att resultatet från enkäten blir generaliserbart. 

Med det menas att resultatet som framkommit i enkäten ska vara relevant inte bara för en 

viss person utan flera (Ejlertsson, 2005).  

Data samlades in med hjälp av frågeformuläret Oswestry disability questionarie (ODI). 

ODI är ett validerat sjukdomsspecifikt instrument (Fairbank & Pynsent 2000). Separat 

ansökan för licens att använda frågeformuläret genomfördes och godkändes av Mapi 

Research Trust i Frankrike. De tillhandahöll den svenska versionen som använts i 

enkätundersökningen (Bilaga I). Frågeformuläret är validerad och reliabilitet är prövad i 

Frankrike och i många andra länder.  I Danmark gjordes en studie om frågeformulärets 

validitet och reliabilitet i syfte att använda instrumentet för att mäta funktion hos 

ryggpatienter ( Lauridson, Hartvigsen, Manniche, Korsholm & Grunnet-Nilsson, 2007) 

ODI enkäten består av frågor med inriktning på personers aktivitetsförmåga. Enkäten är en 

funktionsskala som utvärderar hur smärtan påverkar patientens dagliga liv. Formuläret är 

indelat i tio sektioner som berör områdena smärtintensitet, personlig omvårdnad, förmåga 

att lyfta, gångförmåga, förmåga att sitta, förmåga att stå, sömn, sexualfunktion, socialt liv 

och resor.  Frågeformuläret som användes har slutna frågor med strukturerade 

svarsalternativ (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999), en sex-poäng Likert skala används 

till varje sektion och personen kryssar i ett svar till varje sektion. Varje svarsalternativ har 

ett eget värde som sammanställs till den. Noll indikerar "Ingen begränsning av funktion på 

grund av smärta "och fem indikerar" kraftigt funktionshinder på grund av ryggsmärtor. En 

totalpoäng på 50 är möjligt för varje delsektion och indikerar 100 procent funktionshinder 

(Fairbank & Pyntsen, 2000). ODI frågorna bearbetades utifrån den mall för poängsättning 

av frågorna. Poängen räknades sedan samman. Uträkningsmallen för enkäten används. 

Bortfall och orsak till bortfall kommer att redovisas utifrån de krav Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) beskrev.  

 

Utläsning av resultat i ODI enkäten efter berabetning i uträknigsmallen: 
 0 % - 20 % - motsvarar minimal nedsatt förmåga och enligt ODI manualen bedöms 

patienten kunna hantera det flesta av sina aktiviteter i dagligt liv. Vanligtvis behövs 

ingen behandling mer än råd för att lyfta, sitta, kroppshållning, fysisk träning och 

kostråd. I denna grupp har många av personerna svårt att sitta. 

 21 % - 40 % - Patienterna upplever mer smärta och problem med att sitta, lyfta och 

stå. Dessa personer har svårare med resor och socialt liv och att fortsätta arbeta. 
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Personlig vård sömn och sexuell aktivitet är inte kraftigt påverkad av ryggsmärtan 

och kan vanligtvis hanteras med konservativ metod. 

 41 % - 60 % - Smärtan är det största problemet för den här gruppen av personer 

men även de aktiviteterna i dagligt liv är starkt påverkade. Dessa personer behöver 

genomgå en noggrann utredning. 

 61 % - 80 % - Ryggsmärtan påverkar alla områden både hemma och på arbetet. 

Positiva åtgärder krävs. 

 81 % - 100 % - Dessa personer är antingen sängbundna eller överdriver sina 

symtom. Detta kan utvärderas med observation av personen under en medicinsk 

utvärdering. 

 

Genomförande 

Studien hade etiskt godkännande Dnr 2012/176-31/4 samt verksamhetschefens 

godkännande (Bilaga II). Personurvalet togs fram 2012-03-13 ur databasen Ekomed som är 

kopplat till KPP (kostnad per patient). Totalt identifierades 65 personer i databasen som 

hade sjukhusvårdats på en ortopedisk vårdavdelning för smärta i ländryggen under 

perioden 2011-08-25 - 2012-02-25. Skriftlig information om studien skickades ut till de 

som tillfrågades att delta i undersökningen tillsammans med enkäten (i enlighet med Trost, 

2012). I informationsbrevet (Bilaga III) informerades det om att det var frivilligt att delta i 

undersökningen och att de data som samlades in behandlades konfidentiellt. Tolv individer 

av de 65 som identifierades i urvalet sorterades bort utifrån exklusionskriterierna före det 

första enkätutskicket. Femtiotre enkäter skickades ut. Samtliga enkäter kodades med siffror 

kopplat till personnummer. Det gjordes för att påminnelse skulle kunna skickas ut till dem 

som inte svarade på det första utskicket i enlighet med Trost (2012). En påminnelse 

skickades ut efter två veckor till de som ännu inte hade svarat.  Personuppgifterna på de 

deltagande sparades som logglista för att kontrollera inkomna svar enligt Ejlertsson (2005). 

Efter utskicket av påminnelseenkäten hade 37 responderat till enkäten, vilket motsvarade 

70 procents svarsfrekvens, bortfallet motsvarade 30 procent. 

Databearbetning 

Ejlertsson (2005) menar att mycket arbete kan besparas med ett väl förberett formulär inför 

den kommande databearbetningen. Då personunderlaget för enkätutskick togs fram via 

databasen Ekomed identifierades datum för individens vårdtillfälle. Basuppgifter (Bilaga 

IV) för kön, ålder och smärtduration har samlats in med ett kompletterande försättsblad till 

enkäten.  

Samtlig data som samlades in kodades och fördes in i Excel. 

 

Eftersom urval gjordes på ålder och antal månader efter vårdtillfället (vdt) presenterades 

resultaten dels i totala antalet respondenters ODI resultat, totala gruppens ODI resultat i 

förhållande till vdt. Data i enkäten var ordinaldata och medianvärde användes. Data från 

basformuläret var nominal och kvotdata. Vid analys av nominaldata har Chi-test använts 

och students t-test har använts för att analysera eventuella skillnader i ålder. Resultaten 

redovisades i form av tabeller och figurer där ingen enskild persons svar kan identifieras.  

 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt önskemål från verksamhetschef skickades ansökan till Etikprövningsnämnden för 

att i möjligaste mån undvika upplevelse av utsatthet och kränkande behandling för 
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personerna som fick enkäten. Det fyra huvudkraven som måste följas vid forskning är 

information -, samtycke -, konfidentiell - och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Information gick ut till samtliga deltagande i pilotstudien och genom att svara och sända 

tillbaka enkäten lämnade varje person sitt samtycke. För att inte påverka personerna hade 

informationsbrevet utformats så att det inte skulle kännas tvingande att delta. 

Alla resultaten hanterades på ett forskningsetiskt sätt utifrån § 4 som beskriver att 

personuppgifter i vårdregister får behandlas för bl. a uppföljning och kvalitetssäkring,  

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 1998). Författarna behandlade enkäten konfidentiellt. 

Enligt Trost (2012) menas konfidentialitet att aldrig låta någon enskild individ kunna bli 

igenkänd i samband med bearbetningen efter rapport av data. Besvarade enkäter förvarades 

inlåsta och hölls separerade från logglistan. Enkäterna kommer att förstöras då arbetet är 

slutfört i enlighet med Eljertsson (2005). 

 

Endast de ansvariga till arbetet hanterade de ifyllda enkäterna. Resultaten redovisades i 

form av tabeller och diagram. Ingen enskild individs svar kan utläsas i resultaten. 

Individerna som inkluderades i studien hade drabbats av smärta i ländryggen som krävt 

aktiv behandling med läkemedel och träning. När ansvariga av studien i efterhand skickar 

en enkät till individer om deltagande i studien kan det upplevas som intrång i den 

personliga integriteten och väcka individens upplevelse, positiv eller negativ, av vårdtiden 

och behandlingen till liv. Därför erbjöds individerna möjlighet till samtal med 

läkarsektionchefen som är knuten till den avdelning som de hade vårdats på. Ansvariga av 

studien samarbetade med läkarsektionschefen för vårdenheten så att de personer vars 

bedömning av sin förmåga av aktivitet i dagligt liv i enkätsvaren var kraftigt nedsatt följdes 

upp med en läkarkontakt om de önskade det. Riskerna med att ingå i studien är ringa då 

personen endast besvarade en enkät. Enkäten i sig innehöll frågor som ska besvara hur 

individen klarade av aktiviteter i dagligt liv. Att med den enkäten upptäcka sin egen 

förmåga till aktivitet, som i en del fall kunde vara ganska begränsade, kan väcka 

oförutsägbara känslor. Nytta skulle kunna vara att individen vid en eventuell 

återinläggning på grund av smärta i ländryggen får möjlighet till förbättrad information om 

förväntad förmåga till aktivitet efter utskrivning.  Sjuksköterskan har fått en ökad 

förståelse för hur ryggproblematiken kan påverka i dagligt liv och har därmed möjlighet att 

individanpassa informationen. 

                                                                                                                                                 
RESULTAT 

 

Av 53 utskickade enkäter svarade 37 personer, bortfallet motsvarar 16 personer. 

Resultat från basfrågorna 

 

Basfråga 1 och 2  

Fördelningen i gruppen var 19 män och 18 kvinnor. Det förelåg ingen skillnad i ålder 

mellan män och kvinnor. Åldersspannet på respondenterna var 27 - 84 år.  Sjutton personer 

av 37 hade haft en smärtduration mer än två år före vårdtillfället. Av kvinnorna var det 

ingen som representerade gruppen med ingen smärta, männen är representerade i alla 

durationsgrupper från ingen smärta - smärta > 24 månader (Tabell 1). 

 

 

 
Tabell 1. Duration av smärta före inläggning på akutsjukhus och ålders fördelning män - kvinnor 
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Basfråga 3. Respondenternas farmakologiska smärtbehandling efter utskrivning från 

vårdavdelningen.  

 

 
Figur 2.  Män och kvinnors medicinering mot smärta efter utskrivning från vårdavdelning. 

  

Av de 19 manliga respondenterna var det tre stycken som medicinerade regelbundet för sin 

smärta och i gruppen kvinnliga respondenter var det åtta stycken som medicinerade 

regelbundet. Totalt för män och kvinnor var det 12 som inte behövde medicinera alls för 

sin ryggsmärta. 
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Resultat från ODI frågorna 

 

 
Figur 3. Beskrivning av indelning i årsåldersklasser och antal individer per åldersklass grupperat i de tre perioderna av tid 

från när vårdtillfälle inträffade i förhållande till när enkäten skickades ut. Vårdtillfälle = vdt 

 

Indelningen i åldersklasser visade i gruppen med vårdtillfälle (vdt), 1-2 månader före 

respondering av enkäten, att fem av sju åldersgrupper var representerade. De åldersgrupper 

som inte hade representation var 70-79 och 80-89 år. Det totala antalet individer i gruppen 

var 13 stycken. Störst representation var det i åldersgruppen 50-59 år. I gruppen med vdt 3- 

4 månader finns fem åldersgrupper representerade. Där saknades åldersgruppen 20-29 år 

och 80-89 år. Antal individer i det vårdtillfället var 10 stycken. Gruppen med vårdtillfälle 5 

- 6 månader hade även den representationen i fem av åldersgrupperna. De åldrar som inte 

representerades var 20-29 år och 70-79 år. Antalet individer i den gruppen var14 stycken. I 

alla vårdtillfällesgrupperna fanns åldersgrupperna 30-39, 40-49, 50-59 och 60-69 år. 

Åldersgruppen 70-79 och 80-89 år var endast representerade i vårdtillfällen som låg längre 

tillbaka i förhållandet till enkätutskicket. 
 

 
Figur 4. Antalet individers skattning av upplevd ADL i ODI och åldersgrupper. 
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Figuren visar fördelningen av åldersgrupper i ODI - grupperna. I ODI gruppen 0-20 

procent och 21-40 procent var fem av sju åldersgrupper representerade, de åldersgrupper 

som inte fanns med var 20-29 år och 80-89 år. ODI grupp 41-60 procent representerades 

inte av åldersgruppen 70-79 år. I de ODI grupper som innebar en upplevelse av mycket 

nedsatt ADL var endast åldersgrupperna 50-59 och 60-69 representerade i ODI grupp 61- 

80 procent och i ODI gruppen 81-100 procent var det åldergrupp 40-49 år.  

  

 
Figur 5. Kvinnor respektive mäns skattning av funktionsnedsättning fördelat i de fem ODI-grupperna. 

  

Fler kvinnor än män upplevde en högre funktionsnedsättning (figur 5). Elva stycken 

kvinnor jämfört med sex stycken män representeras i ODI grupperna >41%. Resultatet 

påvisade större spridning i männens svar. 

 

 
Figur 6.  Medianvärdet av skattade poäng per område i ODI enkäten i grupperna män-kvinnor.  

 

Kvinnor skattade högre funktionsnedsättning än männen i 7/10 områden. De områdena 

kvinnorna hade högre representation i jämförelse med männen var personlig vård, lyfta, 

stå, sova, sexliv, socialt liv och resa. Kvinnor upplevde sig mest begränsade i områdena 

som rörde: att lyfta, sexliv och socialt liv. Männen upplevde sin största begränsning i 

områdena smärtintensitet, lyfta, sitta och socialt liv. Kvinnor och män hade samma 
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medianvärde för skattad upplevelse av smärtintensitet. Det var endast kvinnor som 

upplevde svårighet med personlig vård. Resultatet visar att männen skattade lägre 

funktionsnedsättning eller samma som kvinnorna i 9/10 områden. 

 

 
Figur 7. Antal individer per ODI grupp och antalet månader sedan individens vårdtillfälle då enkäten 

              besvarades. Vdt=vårdtillfälle, mån=månader 

 

Tjugofem individer (68 %) skattade sin upplevelse av funktionsnedsättning i dagligt liv till 

ODI- grupperna 21-40 procent samt 41-60 procent. I grupperna 0-20 procent, 61-80 

procent och 81-100 procent är det totalt 12/37 individer (32 %) som skattade sin upplevelse 

av funktionsnedsättning. Av de 12 individerna återfinns åtta stycken i gruppen ODI 0-20 

procent. Endast fyra stycken har skattat sin funktionsnedsättning så hög att de placeras i 

grupperna 61-80 procent och 81-100 procent. 

 

Individer med ett vårdtillfälle en - två månader före enkäten besvarades fanns 

representerade i fyra av fem ODI grupper. Störst representation hade den gruppen i ODI 

grupp 41-60 procent. Gruppen med vårdtillfälle tre - fyra månader före besvarad enkät var 

representerad i alla fem ODI grupper men med störst representation i ODI gruppen 21-40 

procent. Individer med vårdtillfälle fem till sju månader före enkäten besvarades 

representeras i fyra av fem ODI grupper. Deras fördelning var 4/4/5/1/0 individer per ODI- 

grupp. 
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Figur 8. Visar män och kvinnors fördelning i ODI grupper i förhållande till när vårdtillfället var. Mån= månader  

Vdt =vårdtillfälle 

 

Kvinnorna med vårdtillfälle 1 -2 månader före enkäten skickades ut skattade sin aktivitet i 

dagligt liv till ODI grupp 41-60 procent. Männen i samma vårdtillfällesgrupp skattade sin 

aktivitet i dagligt liv till de fyra första ODI grupperna. 

I gruppen vårdtillfälle 3-4 månader upplevde kvinnor sin nivå på funktionsnedsättning 

fördelade i alla ODI grupperna. Endast en man var representerad i denna grupp och 

upplevde funktionsnedsättning till 21- 40 procent. I gruppen med vårdtillfället 5-7 månader 

före enkäten kom, fördelade sig kvinnorna i grupp gruppen 0-20 procent samt i gruppen 

41-60 procent. Männen fördelade sig jämnt över de fyra första grupperna. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Kvantitativ metod valdes och data samlades in med enkäter. Informationsbrev om studiens 

syfte skickades ut tillsammans med enkäten. Det kunde ha varit av värde för 

svarsfrekvensen att ha använt oss av förvarning (Trost, 2012) för att få en ökad 

svarsfrekvens. Enligt Trost (2012) menas förvarning t.ex. att ett vykort kunde skickats ut 

till alla tänkta respondenter eller ett telefonsamtal ringts för första information före 

enkätutskicket.  Fördelen med enkät var möjligheten att nå ut till en större grupp individer. 

Individerna hade vårdats vid olika tidpunkter i förhållande till när enkäten skickades vilket 

gav möjlighet till att se tendenser i individernas upplevelse av förmåga till ADL i 

förhållande till tid efter vårdtillfället. Farhågan att enkäten skulle bli obesvarad av de 

individerna med längst tid från vårdtillfället upplevs inte ha påverkat resultatet då det var 

ett förhållandevis jämnt bortfall av respondenter i alla vårdtillfällesgrupperna.  Bortfallet i 

svarsfrekvens var rimligt i förhållande till erfarenhet att några individer opereras och andra 

blir helt återställda. Individer som föll bort vid första enkätutskicket kan också ha upplevt 

sig må så fysiskt och psykiskt dåligt så att de valde att inte svara. Enligt de satta 

forskningsetiska kraven användes inte uppringande samtal som skulle kunnat påverka 

svarsfrekvensen. Möjligheten att presentera den helt sanna bilden på varför några av 

individerna valde att inte besvara enkäten har då också minskat. Redovisning av specifika 
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orsaker har endast gjorts i de fall där individer själva tagit kontakt och meddelat orsak till 

att inte delta.  

 

Valet av att använda enkät med strukturerade frågor gjorde det enklare att sammanställa 

resultatet då det, som Trost (2012) beskriver, kan vara svårt att göra en bra 

sammanställning av öppna svarsalternativ. Det finns olika dimensioner och hänsyn 

behöver tas till individens eget sätt att se på saker samt vilket beteende den enskilde 

individen har. Att sammanställa öppna frågor är enligt Trost (2012) mycket tidskrävande 

då handstilar och meningar ska tolkas. 

 

En annan urvalsmetod hade gett möjlighet till större material och svarsfrekvens, t.ex. om 

varje individ hade intervjuats före utskrivning och sedan fått enkäten efter två månader. 

Resultatet kanske hade varit mer representativt om detta hade genomförts. Varje individ 

skulle då ha haft vetskap om att de skulle få en enkät hemskickad samt att de hade känt sig 

mer delaktiga. Med ett annat urval med inkludering av individer som haft fler vårdtillfällen 

utan operativ åtgärd hade svarsgruppen blivit större och möjlighet att göra analyser av data 

hade funnits. Sannolikheten att resultatet skulle ha sett annorlunda ut är däremot inte 

självklart. 

 

Valet av frågeformulär gjordes i samband med sökning av vetenskapliga artiklar, 

formuläret nämndes ofta i dessa och är framtaget för studier på patienter med 

ländryggsmärta.  Oswestry Disabillity Questioner (ODI) enkäten från Fairbank och 

Pyntsen (2000) passade bra då den har icke öppna, men fasta svarsalternativ. Det finns 

ingen svensk validitets eller reliabilitetsstudie gjord på enkäten men eftersom den översätts 

till svenska vid tillståndsansökan bedöms den vara tillförlitlig. För att försäkrat sig om att 

enkäten skulle ge svar på syftet och att frågorna var stabila kunde en testomgång av 

enkäten skulle kunnat ha genomförts. 

 

Generaliserbarheten hos enkäten finns om rätt population svarar på den (Trost, 2012). 

Resultatet från denna studie kan inte helt räknas som generaliserbart då antalet svarande 

kan anses vara en för liten grupp individer. Däremot kan tendenser ses i hur de individer 

som svarar ändå upplever sin situation. Eftersom svarsgruppen var förhållandevis liten 

valdes ur ett etiskt perspektiv redovisning bort som skulle kunna peka ut enstaka individer 

eller väldigt små grupper.  

 

Utifrån de forskningsetiska överväganden som gjordes inför studien påtalades möjligheten 

att enkäten skulle kunna väcka känslor hos individen då tid gått sedan det verkliga 

vårdtillfället inträffade. Farhågor var att frågor som rör aktiviteter i dagligt liv skull 

uppmärksamma individen i negativ mening på mindre fungerande funktioner. Det var 

ingen individ som hörde av sig utifrån de aspekterna.  

 

Resultatdiskussion 

Resultaten för svaren av ODI enkäten har valts att presenteras i underrubikerna: 

Smärtduration och smärtbehandling korrelerat till upplevd funktionsnedsättning. 

Fördelning män - kvinnor korrelerat till skattad upplevd funktionsnedsättning. 

Skattning av upplevd funktionsnedsättning i förhållande till tid som gått sedan 

vårdtillfället.  
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Dessa undergrupper svarar på syftets frågor om hur fördelningen mellan män och kvinnors 

bedömningar samt om det finns skillnader i upplevelse av förmåga till ADL utifrån hur 

länge sedan det var personerna haft sitt vårdtillfälle. 

 

Smärtduration och smärtbehandling korrelerat till upplevd funktionsnedsättning 

I studiens resultat går det att se att kvinnor bedömer sig haft längre tids smärta innan 

vårdtillfället (tabell1) och upplever en högre funktionsnedsättning (figur 6) och 

medicinerat mer (figur 2) jämfört med männen. Gullacksen (1999) beskriver att 

smärtintensiteten inte alltid är överensstämmande med möjligheten till att utföra fysisk 

aktivitet. Tillsammans med Hulter Åsberg ´s (1990) trestegs bedömning som innefattar 

självskattning, observation och test utfört av en bedömare, så kan konstateras att denna 

enkätstudie grundar sig på individens självskattning av upplevd smärta och 

funktionsnedsättning och skulle kunna ge en skev bild av resultaten. Av männen som 

svarade Nej gällande smärtlindring bedömde fyra av åtta ändå sin funktionsnedsättning 

som högre än ODI grupp 0-20 procent vilket skulle kunna styrka den beskrivning som 

Gullacksen (1999) ger om att smärta och fysisk nedsättning inte alltid går hand i hand. 

Enligt Bonetti et al. (2010) utvecklar fem till femton procent kronisk ländryggssmärta i 

respondentgruppen i denna undersökning är det 79 procent (29/37) som uppger sig haft 

smärta längre än tre månader. Fler kvinnor än män uppger sig medicinera regelbundet 

(figur 2.) och det är enbart i den manliga gruppen som det finns representanter som 

bedömer att de inte har någon smärta. Tavafian Sadat et al. (2007) redovisade i sin studie 

att de individer som behandlades med ryggskolaprogram och medicinering hade en positiv 

effekt på sin smärtupplevelse. Individerna i denna studie har alla behandlats med 

smärtlindring men har inte haft något motsvarande behandlingsprogram. Smärtintensitet i 

denna studie var ett av de 10 områden där män och kvinnor skattar ett lika median värde. 

(figur. 6). Kvinnornas upplevelse av nedsatt ADL funktion var högre jämfört med männen 

även fast de tog smärtlindrande läkemedel regelbundet i högre utsträckning jämfört med 

männen. 

 

I undersökningens resultat var det färre män som haft smärta >1år-24 månader. Det 

resultatet skulle kunna innebära att de i ett tidigare skede sökt akut sjukvård för sin smärta 

än kvinnorna medan 12 av 18 kvinnor haft smärta längre än 24 månader (tabell 1.). Det är 

också kvinnorna som skattat högre funktionsnedsättning i sju av de tio aktivitetsområdena 

(figur 6.).  Kanske kan dessa skillnader förklaras av olikheter i information om hur 

individerna ska behandla smärtan. Tar män och kvinnor emot information på olika sätt. 

Corbett, Foster och Ong (2009) har gjort en studie i England bland allmänläkare, de 

intervjuades angående attityder och självrapporterade beteenden i mötet med individer och 

symtomet ländryggsproblem. Resultatet visade på att det var svårt för allmänläkarna att ge 

råd när det gällde vila. Det är viktigt att ge rätt och saklig information till individer med 

ländryggsproblem vilket upplevdes svårt för allmän läkarna enligt Corbett et al. (2009). 

I samband med sjuksköterskornas ankomstbedömning av akut inlagda individer på en 

ortopedisk vårdavdelning framkom det i flera fall att individerna först hade vänt sig till 

primärvården.  Att de sedan sökte sig till akutsjukhusen berodde på att individerna 

upplevde att primärvården inte kunde ge den hjälp de behövde för att klara sig i dagligt liv. 

Sjuksköterskor och läkare på en ortopedisk mottagning upplevde att individer som 

remitterades från primärvården vid flera tillfällen hade genomgått knapphändiga 

utredningar.  
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Fördelning män - kvinnor korrelerat till skattad upplevd funktionsnedsättning 

Fler kvinnor än män upplevde en högre funktionsnedsättning. Kvinnor skattade högre 

funktionsnedsättning än männen i 7/10 områden. De områden kvinnorna hade högre 

representation i jämförelse med männen var personlig vård, lyfta, stå, sova, sexliv, socialt 

liv och resa. Kvinnor upplevde sig mest begränsade i områdena som rörde: att lyfta, sexliv 

och socialt liv. Männen upplevde sin största begränsning i områdena smärtintensitet, lyfta, 

sitta och socialt liv. (Figur 6.) Fördelningen i ODI grupper män -kvinnor (figur 5.) visar att 

det också är kvinnorna som hade flest representanter i ODI- gruppen 41 -60 procent vilket 

tyder på att de bedömde sin situation som svår (se tolkning ODI sid. 8-9) 

 

Resultatet visade att sex av sju åldersgrupper representerades i ODI grupp 41 - 60 procent. 

Det betyder enligt uträkningsmallen för ODI poängen att dessa individer upplevde att 

smärtan var det största problemet och att de aktiviteter som utfördes i dagligt liv var starkt 

påverkade. Van Hoff et al. (2010) studie visade att mer än hälften av deltagarna visade stor 

förbättring i områden som daglig funktion och livskvalitet . Författarna menade att de 

resultaten till största del berodde på att den två veckor långa beteende behandling som 

deltagarna fick gav mycket positiv utdelning. 

 

Åldersgruppen 50-59 år har högst representation i ODI grupperna 21-40 procent och 41-60 

procent. (figur 4.). Resultatet ringar in ett åldersspann mellan 40-69 år som den grupp som 

upplevt störst funktionsnedsättning i denna studie. I Van Hoff et al. (2010) studie var 

medelåldern 44 år med högsta ålder 65 år och lägsta 20 år. Deltagarnas medelduration på 

ryggsmärta var 12 år. Finns det en likhet i denna enkätundersökning och Van Hoff et al. 

(2010) studie gällande åldern, drabbas individen oftast av ryggproblematik i medelåldern 

eller från 40-69. Deltagarna i denna studie hade högst representation, 20 av 37 individer, i 

ålder 40-59 år (figur 3.) Det resultatet återspeglar den vanligaste ålderskategorin på 

vårdavdelningar väl och det är i många fall som dessa individer läggs in enbart för att deras 

behov av smärtbehandling är större än deras funktionsnedsättning. 

 

Skattning av upplevd funktionsnedsättning i förhållande till tid som gått sedan vårdtillfället 

I Perrot et al. (2009) studie visade resultatet att patienters förväntningar på tillfrisknande 

skiljde sig gentemot läkarnas. Patienter och läkare förväntade sig att kvinnor, äldre, 

individer utan arbete och de som inte utövade någon typ av sport tillfrisknade 

långsammare. Patienterna som deltog i Perrot et al. (2009) studie hade haft 

ryggproblematik mindre än en månad och förväntade sig vara återställda inom 5 inom 5 - 

90 dagar. I jämförelse med denna studies resultat befann sig motsvarande grupp 

(upplevelse 1-2 månader efter vdt, figur 7) i ODI grupp 41- 60 procent vilket visar en hög 

upplevelse av funktionsnedsättning. Vidare skriver Perrot et al. (2009) att det skulle vara 

värdefullt att ge bra information om vad patienten kunde förvänta sig för rimlig tid innan 

fullt återställd. Resultatet i denna studie visar att 9/13  individer med vdt 5 - 7 månader före 

de besvarade enkäten fortfarande upplevde nedsatt ADL (figur 8.). De skulle kunna varit 

betjänta av att, vid första insjuknandet av ryggsmärta, blivit bedömda för den eventuella 

risken att utveckla ett kroniskt smärttillstånd. Tidigt identifierade så kallade röda flaggor 

som används i bedömning på akuten skulle kunna implementeras i primärvården. Det 

skulle ge primärvådens läkare möjlighet att fånga upp de individer som bedöms befinna sig 

i riskzonen och etablera tidig kontakt med team som arbetar både med smärt - och 

beteendeterapi. Perrot et al. (2009) beskriver att det var av värde att tidigt identifiera 

riskindivider som uppfyllde fördefinierade parametrar som ger ökad risk för utveckling av 

kroniskt smärttillstånd.   
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Är det rimligt att informera individer att de kommer uppleva sin funktion som återställd 

efter 6 månader?  I jämförelse mellan gruppen som har 1-2 månader sedan vdt och gruppen 

med 3-4 månader från vdt (figur 7.) syns en tendens av mer utspridd bedömning av 

upplevd funktionsnedsättning. Det skulle kunna innebära att de flesta individer kan 

förvänta sig en viss förbättring efter två månader. Tendens visade att det kan finnas en risk 

att vissa individer inte fortsätter följa den förbättringskurvan. De individerna tillhörde ODI 

- gruppen 41-60 procent, som i denna studie representerades genom fem av de fjorton 

individer från vdt 5-7 månader. Van Hoff et al. (2010) har i sitt resultat på förbättring över 

tid kunnat redovisa att individer med utgångsstatus i ODI poäng på 41,2 procent efter en 

månad förbättrat sin ADL funktion till ODI grupp 31,7 procent. Det kan jämföras med 

denna studies respondent grupp där de flesta i 1-2 månadersgruppen skattade sig till ODI 

grupp 41 -60. Så frågan är om den två veckor långa behandlingsterapi individerna i Van 

Hoff et al. (2010) studie fick sådan pass bra effekt eller om gruppen i deras studie jämfört 

med denna studies grupp var för olika för att en sådan här jämförelse kan göras utan att 

slutsatsen blir felaktig.  

 

Tavafian Sadat et al. (2007) resultat, där behandling i ryggskola förespråkas tillsammans 

med smärtlindring jämfört med denna studies resultat av individers upplevda 

funktionsnedsättning i förhållande till tid sedan vårdtillfälle, stärker tesen att enbart 

medicinering av smärta är otillräcklig behandling för bästa tillfrisknandet.  

 

I denna studie var kvinnornas upplevelse av nedsatt ADL funktion högre jämfört med 

männen även fast de tog smärtlindrande läkemedel regelbundet i högre utsträckning 

jämfört med männen. I jämförelser med resultaten från studier presenterade i bakgrunden 

och det som framkommit i denna studies resultat ser vi en ökad chans till tidigare 

tillfrisknande om individen erbjuds multimodalbehandlingsstrategi mot den konservativa 

behandlingsregi som oftast erbjuds idag. 

Slutsats 

 

Individer med ländryggsmärta som behandlas konservativt har efter utskrivning i många 

fall stora problem med aktiviteter till dagligt liv. Indikation finns också att kvinnor 

behandlas mer frekvent med läkemedel och upplever en högre funktionsnedsättning än 

männen. 

 

Fortsatt forskning 

Denna studie har givit författarna möjligheten att fundera på om den behandling som 

individer på vårdavdelning får i dag är bra. I studien framkommer det i flera artiklar att det 

finns behandlingsmetoder som är bättre. Det som också framkom var att antalet studier 

som innefattar en jämförelse mellan män och kvinnors upplevelser av aktivitet i dagligt liv 

inte är så stort. Det skulle vara av intresse att göra en studie av en grupp individer som är 

inneliggande på vårdavdelning med insamling av basdata redan där. Deltagarna i studien 

skulle delas upp i två grupper, män -kvinnor, i studien skulle sedan hälften av vardera 

grupp erbjudas möjlighet till direkt uppföljning hos ett extern smärtteam i primärvården 

och de andra skulle få den vanliga behandlingen som ges idag men med uppföljning hos 

sjukgymnast. Uppföljande enkäter efter en, sex och tolv månader för att sedan analysera 

data och ta reda på vilken modell som ger mest positiv effekt för den enskilde individen 

samt se om det finns skillnader i resultaten mellan kön och ålder. 
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För tillgång till enkäten i helhet, vänligen följ länk och vidare instruktioner på hemsidan. 
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Informationsbrev 
 

 

Vi vänder oss till dig då du vårdats på sjukhus för smärtor i ländryggen 

under vintern 2011 eller våren 2012 
 

Det finns väldigt lite kunskap i litteraturen som beskriver hur personer med ländryggsmärta 

bedömer sin förmåga till aktivitet i dagligt liv efter sjukhusvård.  

Vi vill med denna studie ta reda på hur du bedömer din förmåga till aktivitet efter 

utskrivningen. Resultatet av enkätstudien ger oss möjlighet till ökad förståelse om förväntad 

förmåga rörande aktiviteter i dagligt liv efter utskrivning, vilket kan förbättra informationen 

till andra personer med ryggsmärta. 

 

Det bifogade frågeformuläret skickas ut till 80 personer som drabbats av smärta i ländryggen 

och sjukhusvårdats under vintern 2011 eller våren 2012. Formuläret tar ca 20 minuter att 

besvara. Enkäten som skickas till dig är kodad för att vi ska kunna skicka ut påminnelse om 

ditt svar inte inkommit inom 2 veckor. Svaren kommer att behandlas utan identitetsuppgifter 

och kommer således inte att kunna kopplas till dig som person. De uppgifter du lämnar 

hanteras konfidentiellt. Endast vi som enkätansvariga kontaktpersoner hanterar de ifyllda 

enkäterna.  

Sänd frågeformuläret i det bifogade för frankerade och adresserade svarskuvertet. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och kommer inte att påverka 

eventuella framtida sjukvårdskontakter. 

 

Studien är ett examensarbete för Sophiahemmet högskoleprogram, Kandidatprogrammet i 

Omvårdnadsvetenskap. Resultatet kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet), och vara tillgängligt på Internet. 

 

 

Om du har några funderingar, frågor eller synpunkter gällande formuläret eller studien, ring 

då gärna:  

 

Anette Jonson,  

Vårdenhetschef, leg. sjuksköterska  

Ortopedmottagningen, vo Ortopedi 

08-616 28 03 

 

Eller  

 

Monica Renström,  

Sektionschef omvårdnad,leg. Sjuksköterska 

Avd 64, vo Ortopedi 

08-616 29 19  
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Löpnr.  

Basuppgifter 

 

1. Kön: 1. Man       2. Kvinna  

 

2. Hur länge har Du haft Din nuvarande smärta i ländryggen?  

 

0. Jag har ingen smärta  

1. Mindre än 3 månader   

2. 3 till 12 månader    

3. 1 till 2 år    

4. Mer än 2 år    

 

3. Tar Du smärtlindrande mediciner/tabletter för Dina ryggbesvär? 

 

0. Nej      

1. Ja, ibland    

2. Ja, regelbundet    
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